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  چكیده
با گسترش روزافزون تلفات جانی و مادی ناشی از حمالت تروریستی 

های مسکونی و پرجمعیت در اقصی نقاط جهان، صورت گرفته به ساختمان

ها، بیش از پیش اهمیت پرداختن به تأثیر بارگذاری انفجار بر سازه

اخت قرار گرفته اندرکاران حوزة سگران و دستـمورد توجه پزوهش

است. این مقاله به بررسی تأثیر بارگذاری انفجار بر یک تیر با 

یافته پرداخته است و با مدلسازی در نرم افزار اجزا مقطع کاهش

محدود آباکوس و قراردادن بار انفجار در فاصلة یک متری یک تیر 

جایی انتهای طره ای با مقطع کاهش یافته، اقدام به محاسبة جابه

و پارامترهای انرژی آن نموده است و این نتیجه حاصل شد که تیر 

گاه افزایش پیدا کند، میزان یافتگی مقطع از تکیههرچه فاصلةکاهش

گاهی کند ولی مـقدار نـیروی واکنـش تکیـهخیز کاهش پیدا می

 افزایش پیدا خواهد کرد.

. 

 

 RBSبارگذاری انفجار، اجزا محدود،  كلیدي: هايواژه

  همقدم -1
انفجار یک انرژی ناگهانی، سریع و اتفاقی است که از نظر           

ای و یا شیـــمیایی دارد که بندی نوع آن طبیعتی فیزیکی، هستهدسته

ها داشته باشد. در سالیان گذشته تواند اثرات مخربی بر روی سازهمی

 حمالت تروریستی به وسیلة مواد منفجره در نقاط مختلف جهان منجر به

های حاوی مواد های جدی مالی و جانی گردیده است. اتومبیلآسیب

 1991[. در سال 1باشند]ترین نوع اقدامات تروریستی میمنفجره شایع

ساختمان فدرال آلفرد مورا در اکالهامای ایاالت متحده، تحت یکی از 

بزرگترین حمالت تروریستی قرار گرفت. برای اجرای آن حمله، یک 

متری  1تا  4کیلوگرم از مواد منفجره در فاصلة  1011 اتومبیل حاوی

کشته و تعداد زیادی  160جنب شمالی ساختمان منفجرگردید که طی آن 

[. عالوه بر 2میلیون دالر خسارت تخمین زده شد] 11مجروح شدند و حدود 

درصد اعالم شد.  51های مجاور حدود این، میزان خرابی و خسارت ساختمان

ختمان تجارت جهانی در نیویورک مورد حمله قرار گرفت. سا 1992در سال 

در مقابل دیوارجنوبی برج شمالی و در یک  TNTکیلوگرم  911مقدار 

گاراژ زیرزمینی قرار داشت که موجب خرابی بسیار زیادی گردید. در 

 TNTکیلوگرم از مادة منفجرة  411، انفجار یک اتومبیل حاوی 1992سال 

های بانک توسعة اروپا و ساختمان ساختمان خسارات بسیار زیادی به

مجاور در لندن وارد نمود. اگر چه به دلیل وجود داشتن چند 

ساختمان، ساختمان بانک به طور مستقیم تحت اثر بار انفجار قرار 

ای ساختمان تحت اثر موج انفجار های شیشهنگرفت، با این حال پنجره
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انفجار  611تعداد  2111تا  1994های کامال دچار ریزش شدند. حدفاصل سال

توان به انفجار در پاکستان رخ داده است که از جملة آنها می

های بیمارستان سرطان در الهور اشاره نمود، که طی آن اکثر قسمت

مواد منفجره بر اساس نیروهای اولیه و ثانویه،  ساختمان نابود شد.

ند. نیروی اولیه، شودی میـبنیمـود تقسـشال میـها اعمکه بر سازه

ویه یک ـگردد و نیروی ثاننیرویی است که در لحظة انفجار آزاد می

تواند به ت موج ایجاد شده از آن انفجار است که میـار در حقیقـانفج

ره ـفجـواد منـای بسیاری وارد آورد. از مـهارتـراف خسـیط اطـمح

اشاره  (Ammonium Nitrate and Fule Oil)و  TNT(Tri Nitro Toluene)ه ـوان بـترایج می

 نمود. 

توان به اتصال ستون به از انواع اتصال تیر به ستون، می         

 به تیر مقطع در کاهش با اتصال تیر با مقطع کاهش یافته اشاره کرد. در
 می شدگی ایجاد باریک تیر مقطع در موضعی صورت به ستون بر از اندکی ی فاصله

 پالستیک مفصل عمل این با .یابد کاهش منطقه آن در تیر خمشی ظرفیت تا گردد
 و اتصال در شکست از و شود می ایجاد تیر خود در ستون تیر به اتصال از دور

 با که یافته کاهش اتصال نوعی از .گردد می جلوگیری ستون به تیر بال جوش
 برش دیگر انواع از این از بیش و شود می ایجاد تیر بال در کمانی برش ایجاد

 می معروف استخوانی اتصال است، به شده اجرا عمل در و گرفته قرار توجه مورد

 استخوانی اتصال که شد گسترده تایید مطالعات آزمایشگاهی انجام با .باشد
 منطقه در پالستیک ایجاد مفصل با و داشته باالیی پالستیک دوران و پذیری شکل

  .[4آورد] می ارمغان به یشتریب انرژی اتصال، اتالف از محافظت ضمن شده باریک

هـا ای راجع به مقولة اثر انفجار بـر سـازهتحقیقات گسترده        

توان به تحقیق رضوی طوسی و بسـاک صورت گرفته است که از آن جمله می

کننـده بـر اشاره نمود که به بررسی اثر فواصل مختلف سـخت[ 3]هارونی

شکل پرداخته شـده اسـت.  Iیک پروفیل فوالدی انرژی خیز و پارامترهای 

کننده تحت اثر های مختلف سختشکل با چینش Iآنها با قراردادن پروفیل 

هـا کنندهبارگذاری انفجار، به این نتیجه رسیدند که هرچه فواصل سخت

کمتر شود، میزان خیز کاهش پیدا خواهـد کـرد. در تحقیـق دیگـری از 

اصله و مقـدار مـواد [  به بررسی اثرات ف1بساک هارونی و رضوی طوسی]

شده است. ایشان با قـرار  شکل پرداخته Iمنفجره بر یک پروفیل فوالدی 

دادن مقادیر مختلف مواد منفجره در فواصل مختلف نسبت بـه پروفیـل، 

اند و با اقدام به محاسبة مقادیر خیز و پارمترهای انرژی مدل نموده

هـا و فته در مدلبه کارر TNTمقایسه نتایج حاصل از تغییر میزان جرم 

ثابت نگه داشتن فاصلة آن از پروفیل، مشاهده گردید با تغییـر جـرم 

TNT  درصـد  63جـایی کیلوگرم، میزان حداکثر جابه 11کیلوگرم به  41از

درصـد، و  02کاهش پیدا کـرد. همننـین مقـدار حـدکثر انـرژی داخلـی 

ت. درصد کاهش پیـدا کـرده اسـ 11مقدارانرژی کرنشی ساختگی به میزان 

[، بـه 6همننین در پژوهشی دیگر توسط بسـاک هـارونی و شـهربانوزاده]

های به کار رفته در مهاربند همگرا در یک قـا  بررسی اثر فواصل بست

مهاربندی همگرا در خیز و پارامترهای انـرژی مهاربندپرداختـه شـده 

هـای مختلـف تحـت ها و قرار دادن مدلاست. آنها با تغییر فواصل بست

ها اثر بارگ ذاری انفجاری، اقدام به بررسی و تعیین اثر فواصل بست 

گیری نمودند که با نزدیک شدن اند و اینگونه نتیجهدر مهاربند نموده

جـایی مهاربنـد تحـت ها به یکدیگـــر، میـــزان جابـهفاصلة لقــمه

اختالف  TNTبارگذاری انفجاری کمتر خواهد بود که با بیشتر شدن مقدار 

شتر نمایان خواهد شد. این بدآن معناست کـه اگـر بـار ها بیبین مدل

انفجاری چندین برابر گردد یا فاصلة آن تا مهاربند کاهش پیدا کند، 

رضـوی طوسـی و ها ممکن است بسیار چشـمگیر باشد.جایی مدلاختالف جابه
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ای های لولـه[ همننین به بررسـی اثر انفجار بر پروفیل5بساک هارونی]

اند و به این نتیجه رسیدند کـه بـا بیشـتر شـدن هفوالدی نیز پرداخت

گیری کاهش پیدا خواهـد قطر، میزان خیز یک پروفیل فوالدی به شکل چشم

[ نیز در رابطه با اثر بارهای ناشی از 0فراهانی و هادیان فرد] کرد.

-اند و اینگونـه نتیجـههای ساختمانی انجام دادهانفجار بر روی سازه
ای کـه بـه محـل انفجار بـر روی اجـزای سـازهاند که اثر گیری کرده

تر است. این بدان معنی اسـت ترند، بسیار بیشتر و شدیدانفجار نزدیک

پذیر سـازه در مقابـل بـار ناشـی از انفجـار که مهمترین نقاط آسیب

ای خارجی )نزدیک بـه انفجـارم ماننـد مهاربنـد و سـتون اجزای سازه

ای در معرض تخریب قرار سازه هستند و این اجزا بیشتر از سایر اجزای

[ به اثـرات انفجـار بـر 9در تحقیق صدرنژاد و ضیائی] همننین دارند.

عملکرد اتصاالت تیر به ستون سپری پینی با فرض خرابی دیوارهای آجری 

صورت بود که لقی گیری آنها بدیناست. نتیجه محصورکننده پرداخته شده

ر داشـته و بـه سـازه کمـک ها تأثیر زیادی در جذ  انرژی انفجـاپیچ

است تا بتواند انرژی بسیار زیاد ناشـی از مـواد منفجـره را نموده 

سازی خـود بـه [ طی مدل11در پژوهشی دیگرکابلو] مستهلک و جذ  نماید.

[ بار انفجار را به یک ورق 12]ABAQUS[ در نرم افزار 11]CONWEPروش 

در  TNTمختلـف فوالدی اعمال نموده اسـت. وی بـا قـرار دادن مقـادیر 

های ورق در جایی گرهمقابل ورق، اقدام به محاسبة حداکثر میزان جابه

هـای راستای اعمال نیرو کرده است و این نتیجه حاصـل شـده کـه گـره

جـایی بیشـتری را تجربـه نمـوده، و تر به منبع انفجار جابــهنزدیک

-ل شدهتر به منبع انفجار تنش بیشتری را متحمهای نزدیکهمننین المان

تحـت بـار  SRCو  CFSTهای [ به ارزیابی ستون14اند. داعی و همکاران]

انـد کـه در مـورد نمونـه اند و به این نتیجه رسیدهانفجار پرداخته

های بتن مسلح در کاهش استفاده از یک غالف فوالدی برای ستون CFSTستون 

برشی  گیری دارد. ضمن آنکه در افزایش مقاومتها تأثیر چشمتغییرمکان

-و خمشی ستون نیز به دلیل محصورشدگی ایجاد شـده در بـتن مـ ثر مـی

نتایج حاکی از آن بود که استفاده از پوستة  SRCباشد. در مورد ستون 

ها م ثرتر است بـه یرمکانـهای فلزی در کاهش تغیبتن مسلح برای ستون

درصـدی مشـاهده گردیـد.  60ای که در نمونه مورد بررسـی، کـاهش گونه

هـای کی ورقـ[ نیـز بـه بررسـی واکـنش دینامیـ13من و مسـیتوگلو]ترک

-کننده تحت بارگـــــذاری انفجـاری پرداختـهکامپوزیت همراه با سخت
اند که هر چـه فاصـلة منبـع انفجـار از ورق گیری نمودهاند و نتیجه

سازی با نتایج آزمایشـگاهی مورد نظر کمتر باشد، نتایج حاصل از مدل

واهد داشت و بـا دور کـردن منبـع انفجـار انحـراف مطابقت بیشتری خ

سازی از نتایج آزمایشـگاهی بیشـتر خواهـد شـد. همننـین ج مدلـنتای

[ با مدل سازی یک قا  فوالدی در آباکوس، و قرار 11محتشمی و همکاران]

دادن بار انفجار در دو جهت، اقدام به بررسی تغییرمکان کلـی سـازه 

کردند که در یک قـا  فـوالدی مهمتـرین  گیریگونه نتیجهنمودند و این

باشـند و بـا افـزایش ابعـاد آنهـا، ها میعامل در رفتار قا ، ستون

کنـد. ای کاهش پیـدا مـیتغییر مکان مطلق طبقات به مقدار قابل توجه

جهت اطمینان از روش المان محدود، رجوع می شود به تحقیق ضارماسـنا 

سـازی ش انفجار با نتایج مدل[ که در آن نتایج یک آزمای16و همکاران]

در آباکوس مقایسه شده است. ایشان در آزمایش خود با قرار دادن یـک 

صفحه مربعی کامپوزیت در برابر بار انفجار اقدام به محاسبة تغییـر 

-گاهی و مدلـی آزمایشـهای مختلف ورق نمودند. نتایج خروجمـکان قسمت
ای به یکدیگر نزدیـک مـی سازی در نرم افــزار به مقدار قابل مالحظه

گـردد کـه [ مالحظه می16باشند. در نمودار تحقیق ضارماسنا و همکاران]
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تـرین نقطـه بـه منبـع بیشترین فشار مربوط به وســط ورق که نزدیـک

انفجار بوده است اتفاق افتاده است و هر چه نسبت به منبـع انفجـار 

آنجـا کـه  شود، مقدار فشار کاسـته میگـردد لـذا ازفاصله بیشتر می

مقدار تغییرمکـان هـر گـره رابطـه مسـتقیم بـه فشـار وارده دارد، 

بیشترین مقدار تغییرمکان در مرکز ورق بـه وقـوع پیوسـته اسـت. از 

شـکل  Iهـای های فوالدی موجود، به وسیلة پروفیلآنجا که اکثر ساختمان

شکل تحت اثر انفجار از اهمیـت  Iگردند، بررسی رفتار پروفیل اجرا می

بررسی تغییرشکل یـک باشد. حال در این مقاله به تری برخوردار میبیش

یافته تحت اثر بارگذاری انفجار پرداخته پروفیل فوالدی با مقطع کاهش

تحت اثر بارگـذاری انفجـار در  RBSشده است که با قرار دادن یک تیر 

نرم افزار اجزا محدود آباکوس، اقدام بـه تعیـین میـزان اثرگـذاری 

جـایی گـاه در مقـادیر جابـهیافتگی مقطع نسبت بـه تکیـهفاصلة کاهش

 ای و پارامترهای انرژی آن نموده است.انتهایی تیر طره

 روش انجام کار -2

 033توانـد فشـاری برابـر بـا یک مادة منفجره در موقـع انفجـار مـی

درجة سلسیوس ایجاد کند. پـ   0333تا  0333کیلوبار و دمایی در حدود 

اغ منبسط شده و یک الیة فشردة هوا )مـوج انفجـارم از انفجار، گاز د

کند. این موج در لحظة کوتاه فشار اتمسفر محیط را در حدود ایجاد می

فشار گاز باال برده و فشار پشت موج کاهش یافته و یک خـ  نســبی بـه 

[. ایـن چرخـه در دور بعـد 71علت مکش هوا در پشت آن ایجاد می شـود]

آورد. فشـار وارده توسـط ر را به وجود مـیهای انفجاکامل شده و شوک

یابـد. های انفجار، با افزایش فاصله از منبع انفجـار کـاهش مـیشوک

نمـایش داده شـده  7نمودار فشار بر حسب فاصله از محل انفجار در شکل

گردد محور افقی فاصله از منبع انفجـار و است. همانطور که مالحظه می

بع محور قائم مقدارنیروی فشاری می ب اشد که با فاصله گـرفتن از من

 انفجار، دچار روند نزولی گردیده است.
           

 

 : موج انفجار1شکل
 

ها با دو المـان اصـلی انـدازة بمـب یـا وزن مـواد رفتارمعمول بمب

-منفجره و فاصلة منبع انفجار تا هدف، در نظر گرفته می شود. مشخصـه

یـک نمونـه  2رمدل کرد. شکلتوان با خواص فیزیکی انفجاهای موج را می

دهد که بیشترین مقدارفشار خ  به فشار معادل موج انفجار را نشان می

 [.        10دهیم]نمایش می وجود آمده در پشت موج انفجار را با 
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 زمان -: نمودار فشار موج انفجار2شکل

 

یت زمان ذکر شده دو فـاز جداگانـه قابـل  -بر اساس نمودار فشار رؤ

است. فاز مثبت و فاز منفی، که همانطور که از شکل مشـخ  اسـت فـاز 

منفی مدت زمان بیشتری طول خواهد کشـید، امـا مقدارعـددی فشـار آن 

تـوان گفـت مـی نسبت به فاز مثبت با فاصلة زمانی کوتاه، کمتر است.

تمام پارامترهای اصلی که وابسته به مقدار انـرژی آزاد شـده اسـت، 

ی با موج انفجار و فاصلة آن دارد. تأثیرات موج را مـی رابطة نزدیک

. در ایـن معـادل کـرد م با فشـار 1توان با استفاده از رابطة )

فشار محیط  مقدارانرژی آزاد شده در واحد کیلوژول و فشار  Eفرمول 

در نظر گرفته می شود. براساس مطالعات انجـام  است که معموال 

-محاسـبه مـی TNTشده تمام مواد منفجره را با وزن معادل آن براساس 

فاصلة  Rشود که م استفاده می2کنند. برای نسبت فاصله نیز از رابطة )

در واحـد کیلـوگرم  TNTهمان مقدار وزن معادل  Wواقعی از انفجار و 

 نیرو است.

بینی موج انفجار ارائه شده است. فشار معـادل پیش روابط زیادی برای

 3و  4توسط روابـط  1911در سال  Brodeتوسط  Zبا توجه به فاصلة معادل 
 دست آمده است:به

 

 
 

   

      

   

 

 
 

توان از همننین برای فشار مثبت وارد شده در ابتدای انفجار می

 استفاده نمود: Newmarkتوسط  رابطة ارائه شده در زیر

 
 

ارائه شده است مقدارفشار مثبت با توجه  Millesرابطة دیگری که توسط 

به کیلوگرم، برحسب کیلوپاسکال رابه  TNTبه فاصلة معادل و مقدار 

 کند:صورت زیر بیان می
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ـقات انجـام جه به معادالت ارائه شده و همننـین تحقیـبا تو          

و  TNTلـف برای مقـادیر مخت 1جدول 1991در سال  Smithو  Maysشده توسط 

طور فاصـله مواد منفجره از سـازه، مقـدار فشـار معـادل آن در همین

Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions[21 ]با عنـوان  TM 5 -1300ریة نش

 انتشار یافت.

 ی ایجاد شدهفاصله و حداکثر فشارجانب R: رابطة وزن و 1جدول

 

 

سازی تیر با مقطع کاهش یافته تحت اثر بارگذاری انفجار، برای مدل

ابتدا یک استفاده شده است. بدین منظور  ABAQUSاز نرم افزار 

م را با استفاده مشخصات ذکر شده در جداول ST 37)پروفیل فوالدی

 یافته اثرمتر را با مقطع کاهش 2به طول  IPE300با مقطع  [21اشتال]

 CONWEPم. پروفیل مورد نظر در مدل ت بارگذاری انفجاری قرار دادیتح

قرار  TNTسازی بارگذاری انفجار است، تحت اثر انفجار که مخصوص مدل

نشان داده شده است. فاصلة شروع  RBSمدل اولیه تیر 4گرفت. در شکل

متر فرض می شود. یک انتهای پروفیل سانتی 12یافتگی از لبة ستون کاهش

 10kgباشد. مقدار ردار فرض شده است و انتهای دیگر آن آزاد میگی

در فاصلة یک متری از انتهای آزادپروفیل و در  TNTمادة منفجرة 

 مجاورت جان پروفیل قرار داده شد. 

 
 : مدل اولیه تحت بار انفجار در آباکوس3شکل

 

یـافتگی دو مـدل سپ  برای مشخ  شدن میزان تأثیر فواصل مختلف کـاهش

گـردد، در یکـی از مشاهده مـی 3دیگر تهیه شد. همانگونه که در شکل 

و فاصلة آن،  فاصلة شـروع  TNTها با ثابت نگه داشتن میزان جرم مدل

ســانتی  22متــر افــزایش داده و بــه ســانتی 11یــافتگی تیــر را کــاهش

 متر افزایش دادیم.سانتی 42متررساندیم و در دیگری به 

  w     

R
100kg(TNT) 500kg(TNT) 1000kg(TNT) 2000kg(TNT)

1m 165.8 354.5 464.5 602.9

2.5m 34.2 89.4 130.8 18.4

5m 6.65 24.8 39.5 60.19

10m 1.85 4.25 8.15 14.7

15m 0.27 1.25 2.53 5.01

20m 0.14 0.54 1.06 2.13

25m 0.09 0.29 0.55 1.08

30m 0.06 0.19 0.33 0.63
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 یافتگی متفاوتجاد شده با فواصل کاهشهای ای: مدل9شکل 

، ابتدا تیر را در نـرم افـزار تعریـف CONWEPسازی به روش برای مدل

کنیم. سپ  مشخصات مصالح فوالدی و نرخ کرنش را برای آنها در قسمت می

Property نماییم. بعد از اسمبل نمـودن، در معین میInteraction  اقـدام بـه

-کنیم زیرا اسـاس مدلصات منبع انفجار میو مخت TNTمعرفی مقدار جرم 

بندی، باشد. سپ  با مشمی TNT، مقدار جرم و محل CONWEPسازی به روش 

 کنیم.های مورد نظر خود میاقدام به تعیین خروجی

 

 آنالیز -3
-افزار برای مدل با فاصلة کـاهشهای مورد نظر در نرمبا تعیین خروجی

جـایی انتهـی آزاد تیـر و جابـه متـری، گـراف هـایسـانتی 12یافتگی 

تـا  1آید. در اشکال پارامترهای انرژی و واکنش تکیه گاهی بدســت می

جایی انتهای پروفیل، نمودار انرژی داخلـی و به ترتیب نمودار جابه 5

 گردد.گاهی مشاهده میواکنش تکیه

 
 جایی انتهای آزاد تیر با گذشت زمان: نمودار جابه5شکل
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: 7شکل            مدل با گذشت زمان  نمودار انرژی داخلی: 6شکل    

 گاهی با گذشت زمان تحلیلنمودار واکنش تکیه

           

گردد، محور افقـی مربـوط مشاهده می 1همانطور که در نمودار شکل     

ثانیه در نظر گرفتـه شـده  2/1به زمان تحلیل می باشد که در این جا 

جایی مرکـز پروفیـل اسـت و همـانطور کـه است و محــــور قائم جابه

شود تحت بار انفجار دچار حرکت رفت و برگشتی شـده اسـت و مشاهده می

 5و  6با گذشت زمان از میزان آن کاسته می شود. در نمودارهای اشکال 
نیز محور افقی، محور زمان تحلیل و محورهای قائم به ترتیـب انـرژی 

در مدل می باشد که با توجه بـه گاهی ایجاد شده داخلی و واکنش تکیه

جایی، نمودارهای انرژی نیـز ماهیت رفت و برگشتی مدل و متناو  جابه

 است. حالت تناوبی پیدا کرده

سنجی روند تحلیـل، تحقیـق آزمایشـگاهی حال برای اطمینان و صحت    

مورد مطالعه قرار داده شده اسـت.  0[ در شکل 16ضارماسنا و همکاران]

، مقایسه مقدارحداکثر فشـار وارده بـر حسـب فاصـله از 9نمودار شکل 

باشد. همانطور که افزار می منبع انفجار در آزمایشگاه با نتایج نرم

گردد، حداکثر مقدار فشار در مرکز صفحة فوالدی، در نمودار مشاهده می

که منبع انفجار قرار دارد اتفاق افتاده است که با نتایج حاصـل از 

مقاله که بیشترین مقدار انحراف در مرکز پروفیل که سازی در این مدل

 منبع انفجار قرار دارد، اتفاق افتاده است همخوانی دارد.

 
: 4: مدل آزمایشگاهی ضارماسنا و همکاران         شکل8شکل             

 نمودار فشار اعمال شده بر حسب فاصله از مرکز ورق   

 

یافتگی متفـاوت ل با فواصل کاهشبا دریافت خروجی همزمان برای سه مد

افـزار در آباکوس و رسم نمودارهای سه مدل به طـور همزمـان در نـرم

 رسیم. می 12تا  11متلب ، به اشکال 
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 متفاوت یافتگیکاهشها با فواصل جایی مدل: نمودار جابه11شکل

 
: 12شکل               ی در سه مدل    : نمودار انرژی داخل11شکل

 گاهی در سه مدلواکنش تکیه نمودار

           

یافتگی گردد، مدل با فاصله کاهشمشاهده می 11همانطور که در شکل           

-سـانتی 12یافتـگی متری، نسبـت به مدل بـدون با فاصلة کاهشسانتی 42
جایی کمتری در مقابل بار انفجار از خود نشان داده است و متری جابه

جایی اتفاق شود، مقدار بیشتری جابهیافتگی کمتر میهر چه فاصلة کاهش

به ترتیـب نمـودار انـرژی داخلـی و   12و  11افتاده است. در اشکال 

گردد. با بیــشتر گاهی ساخته شـده در سه مدل مشاهـده میتکیهواکنش 

گردد که حـداکثر انـرژی داخلـی یافتگی مشاهده میشـدن فاصـلة کاهـش

بـا  گاهی بیشتر شده است.لی میزان واکنش تکیهکاهش پیدا کرده است و

مشاهدة تصویر گرافیکی گسترش تنش در محل کاهش یافتگی تیـر در شـکل 

توان نتیجه گرفت که هرچه میزان فاصلة کاهش یافتگی نسـبت بـه ، می14

گـاهی، تـنش بیشـتری در تکیه گاه کمتر شود علیرغم کاهش نیروی تکیه

-رد و احتمـال گیختگـی در محـل کـاهشمحل کاهش یافتگی به پروفیل وا
 یافتگی بیشتر خواهد شد.
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متر                                سانتی 12الف(                              

 مترسانتی 32متر                               ج( سانتی 22ب( 

 یافتگی در سه مدل)الف، ب و ج(( گسترش تنش در محل کاهش13شکل 

 

 گیرينتیجه -9

 
-یافتگی بر میزان جابـهدر این مقاله به بررسی تأثیر فاصلة کاهش      

گاهی یک پروفیل فوالدی تحـت تکیه جایی، مقادیر انرژی داخلی و واکنش

اثر بارگذاری انفجار پرداخته شد. با بررسی نتـایج خروجـی از نـرم 

 توان اشاره نمود:افزار آباکوس به نتایج زیر می

تر باشد، میـزان خیـز گاه نزدیکیافتگی تیر به تکیههرچه محل کاهش م1

با  انتهای آن بیشتر است به طوری که حداکثر خیـز انتهـای پروفیـل 

درصد  25سانتی متر تحت اثر بارگذاری انفجار،  12فاصلة کاهش یافتگی 

 متر بیشتر است.سانتی 42یافتگی نسبت به پروفیل با فاصلة کاهش

-یافتگی تیر از تکیه گاه دورتر باشد، واکنش تکیـهل کاهشم هرچه مح2
گاهی محل گیرداری در جهت افقی بیشتر خواهد بود، به طوری که میزان 

-سـانتی 42حداکثر واکنش تکیه کاهی در مدل با فاصلة کـاهش یـافتگی 

متـری سانتی 12یافتگی درصد بیشتر از پروفیل با فاصلة کاهش 16متری، 

 است.

گـاه بیشــتر شـود، انـرژی یافتگی از تکیهزان فاصلة کاهشم هرچه می4

-یابد به طــوری کـه در مـدل بـا فاصـلة کـاهشداخـلی مدل کاهـش می

-سـانتی 12یـافتگی متری نسبت به مدل با فاصلة کاهشسانتی 42یافـتگی 

 درصد کمتر کاهش یافته است. 1متری، میزان انرژی داخلی 

یافته تنش تر باشد، مقطع کاهشه نزدیکیافتگی به تکیم هرچه محل کاهش3

یـافتگی بیشتری را متحمل خواهد شد و احتمال گسیختگی در محـل کـاهش

 بیشتر خواهد بود.
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ی قا  خمشی فوالدی ویژه با در شاه حسینی، ف.، ارزیابی عملکرد سازه [4]

رونده تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی و ارزیابی نظر گرفتن اثر خرابی پیش
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نامه برای ، پایان(RBS)یافته در مقطع بالعملکرد اتصاالت تیرهای کاهش

  م7030دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران، ایران)

ها بر کنندههارونی، ش.، بررسی اثر فواصل سخت رضوی طوسی، و.، بساک[ 0]

شکل تحت اثر بارگذاری  Iپارامترهای انرژی و خیز در پروفیل فوالدی 

انفجار، اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعة پایدار، 

 م 7030ایران )

اثر فاصـلة منبـع انفجـار و هارونی، ش.، رضوی طوسی، و.، بررسی بساک [ 1]

اثـر  شکل تحـت Iمقدارمواد منفجره، در تنرژی جذ  شده و خیز پروفیل فوالدی 

بارگذاری انفجار، اولین کنفران  ملی مهندسی عمران و توسعة پایدارایران، 

 م1494ایران )

 

های اتصال بر بساک هارونی، ش.، شهربانوزاده، م.، بررسی تأثیر لقمه [6]

محور تحت اثر بارگذاری انفجار، اولین کنفران  ملی ربند همتغییرشکل مها

  م7030مهندسی عمران و توسعة پایدارایران، ایران )

رضوی طوسی، و.، بساک هارونی، ش.، بررسی اثر قطر بر خیز و  [5]

ای تحت اثر بارگذاری انفجار، پارامترهای انرژی یک پروفیل فوالدی لوله
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